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Lisbeth Gade Mikkelsen blev en del af en nasten usandsynlig statistik, da hun mistede begge sine sgskende. Takket vare sin iernvilie
og et godt netverk har hun kampet sig videre i livet.

Lisbeth Gade Mikkelsen mistede sin bror, da
hun var I I 6r, og fik angstlidelsen OCD som
folge af sorgen. Som Z}-hrigmistede hun sin
soster og mefte for anden gang i sit unge liv
gfl gennem en sorg. Siden har hun kampet
hfirdt for at blive hel igen.

Kalenavnet er pd ingen mide
tilf€ldigt valgt af Lisbeth Gade
Mikkelsens venner. Og nAr man
horer hendes historie, passer
det ind i bil ledet som en ane-
mone pi en forirsdag.

- De kalder mig ,,Fighter'i Og
det er jeg stolt af, siger 29-6rige
Lisbeth Gade Mikkelsen med et
lidt genert smil.

Hun er enig i, at en bedre
betegnelse vil vare sv&r at
finde.

- Nir man bliver sliet ud af
kurs si mange gange og allige-
vel kamper rridere, sA kan jeg
ikke se det som andet end figh-
tervilje, siger hun og kaster et
blik ud over de krydsende tog-
skinner, hun har udsigt til fia
sin lejlighed i Kolding.

Indti l Lisbeth var l l  ir, l ig-
nede hendes liv de fleste andre
bsrns rned 1eg, skole og kerne-
familiehygge i barndomshjem-
met i Olgod ved Varde.

Men en sommerdag andrede
alt sig.

- |eg kan huske, at vi gik
udenfor og rensede fl iser, da
min bror Karsten fik det dirligt
og ville g& ind og lagge sig, fbr-
teller Lisbeth.

Kort t id efter f ik Lisbeths
15-6rige bror konstateret hjer-
nebetendelse og mistede t i l
sidst alle sine funktioner. Han
dode efter trekvart ir. Lisbeth
re-agerede i forste omgang ikke
pa sorgen.

- feg kunne ikke holde ud at
vere i stemningen. Mine forel-

dre ville tale om det, men det
ville jeg ikke. Ieg ville bare lege,
husker hun.

Lisbeths egen mide at rea-
gere pi viste sig i form af
fvangstanker og tvangshandlin-
ger. I;or eksempel stillede hun
hver aften et glas vand ved sin
seng, fordi hun var bange for at
blive tor i halsen. Sengeteppet
skulle ligge pi en bestemt rille i
gulvet, og hver aften
skulle hun gi over klin-
kerne i gangen uden at
rore mellemrummene.

- Det kunne tage op
til tre timer at komme i
seng, tbrdi jeg mitte
begynde forfra, hvis jeg
rorte mellemrummene.

feg tror, atjeg gjorde
det for at beskytte min
soster og mig selv mod
sygdom, siger Lisbeth,
der fire ir senere fik

Madlavning var i
mange 6r ikke Lisbeth

pi grund af hendes $-niififl''.$*"rt'ffk'N
hun laver mad igen. fI ,a. ,i

konstateret angstlidelsen OCD,

Iloldt sir lofte
Pi det tidspunkt begyndte

hendes lange kamp for at blive
rask. Livet med medicin, psyko-
logsamtaler og indleggelser pl
blandt andet psykiatrisk afde-
ling i Risskov i Arhus var fuldt af
op- og nedture. Indimellem fol-
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te hun, at det gik godt, men si
kunne hun dykke igen.

Forst da hun kom til en osr,-
ko log  i  Kober rharm,  sa  hur l  l vs
toruqe.

- feg Iolte, at jeg fik bearbej-
det opleveisen med min bror og
kunne se fremad. Det var en
god fornemmelse, siger Lisbeth
med et smil.

I december 2005 besogte Lis-
be th  s in  s to resos ter  Mar ianne
ptt 2l hr pi hendes kol legium i
Hvidovre. De to sostre havde
haii  en god samtale, hvol Mari-
anne stottede Lisbeth i at gi i
gang med en uddannelse.

Da Lisbeth vignede naste
dag,  var  k lokken 11 ,  og  hun
undrede sig over, at hendes
sos ter  i kke  havde vekket
hende.

- Jeg forsogte at vekke Mari-
anne, men det kunne jeg ikke.
Sd gikjeg ud i kollegiets kokken
for at hente hjalp, og der blev
ringet efter Falck, forteller Lis-
beth roligt og lbrtsetter:

- Da Falckredderen sagde:
,,Hun er dod' i  blev jeg sur' .  Jeg
sagde, at det ikke kunne passe.
Si satte jeg mig ud pi gangen
oSgr€o.

Arsagen til Mariannes plud-
selige dodsfald er aldrig blevet
opkiaret.

For Lisbeth betod det nve
s lag  i  maven,  a t  hu l )  i  en  pe i i -
ode ikke havde lvst til at leve
mere. Heldigvis varede tanken
ikke lange.

-  leg  bes lu t tede,  a t  jeg  v i l le
leve for tre, siger hun med et
fast blik i ojnene.

Samtidig besluttede hun, at
hun ville begl,rrde pA hf.

-  Det  havde jeg  love t  min
soster Og det betod, at jeg fuld-
forte, siger hun stolt.

Lisbeth blev irnidlertid vred
pii sin psykolog.

- feg blev tret af ham, tbrdi
han ikke kunne gore mig rask
med et fingerknips. Da gik det
op for mig, at jeg selv skul le
gore en indsats, siger Lisbeth,
der begvndte at gore nogle af cle
t ing, hun el lers havde veret
bange for.

- For var jeg si bange for bak-
te r ie t  a t  jeg  vaskede hender
hele t iden. Det besluttede jeg at
lade vare med, og det var en
kempe se j rs rus ,  h le r  gang jeg
bekampede en tvangshandling,
forteller hun med et stort smil.

Ir lest gorle riage
Pd reolerr  bag hendes spise-

bord stir billeder af Karsten og
Marianne. Ilun tanker pi dem
hver dag, men sorgen fylder

Guitaren har ikke veret fremme i
og han vil gerne lare at spil le.

ikke lengere som for.
- Det er vildt urimeligt, at jeg

s k u l l e  m i s t e  b e g g e  m i n e
soskende, og jeg har d&rlige
dage, hvor det er hirdt. Men
der er flest af de gode dage, hel-
digvis, sigel hun og ti l fojer, at
hendes verdier nok er anderle-
des end de fleste andre unges.

- ]eg bliver ikke helt ulvkke-
lig, hvis jeg knekker en negl,
siger hun med et grin.

Lisbeth laeser i dag dansk pi
Svddansk Universitet i l(olding
og har  fAet  et  a lmindel ig t  ung-
domsliv rned venindehygge,
caldture og motion.

Hun besoger ogsi tit sine for-
eldre i Olgod og sin kusrne,
som hun efter Mariannes dod
har fiet et nert forhold til.

- f)et er dejligt at have 16et
rnin kusine ind i mit liv nir nu
min soster ikke kan vere der.
Hun har  to smA born,  som jeg
sommet ider  passer .  Det  er
superhyggeligt, siger Lisbeth,
der selv er single, men onsker
sig mand og born i fremtiden.

- Jeg vil gerne have min eE;en
tamilie. Det er min drom. I

Af Marlene
Groftehauge
marlene@marleneg.dk
Foto: Heidi Lunds-
gaard
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- Den er dejl ig, siger 29-Arige I
Lisbeth om sin selvbiografi, I
som hun udgav i efterAret I
2011. Hendes m&l med den
er at satte fokus pd OCD til
gavn for andre med lidelsen. >
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mange Ar, men nu har Lisbeths kusines lille dreng ftet en guitar,
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